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چکیده
زمینه و هدف:

امروزه مدیریت پسماندهای دندانپزشکی بهعنوان یک معضل رو بهفزونی بهویژه در کشورهای در حال توسعهای نظیر ایران

مطرح میباشد .در ایران ،مطالعات کمی در خصوص مدیریت پسماندهای دندانپزشکی و ترکیب این زائدات در دسترس میباشد .در مطالعهی
حاضر ،ماهیّت مخاطرهآمیز پسماندهای دندانپزشکی که نقش عمدهای در چرخهی انتقال عفونت بر عهدهدارند ،مورد بررسی قرارگرفت.

موادّ و روشها:

مطالعهی حاضر از نوع توصیفی و مقطعی بوده که درطی سالهای  32و  1939انجام پذیرفت .در بررسی حاضر در مجموع

 153مرکز دندان پزشکی خصوصی و عمومی در سطح استان سیستان و بلوچستان انتخاب و ترکیبشد و نرخ تولید زائدات دندانپزشکی مورد
بررسی قرارگرفت .زائدات دندانپزشکی به چهار دسته ،شامل :زائدات شبهخانگی ،زائدات بالقوهی عفونی ،زائدات شیمیایی ودارویی و زائدات
سمّی تقسیم و آنالیزشدند.

یافتهها:

نتایج آنالیز زائدات دندانپزشکی نشانداد که  %6/9 ،%11/3 ،%08/9و  1/3درصد مجموع زائدات بهترتیب ازنوع عفونی و بالقوهی

عفونی ،پسماندهای شبهخانگی ،پسماندهای شیمیایی و دارویی و پسماندهای سمّی تشکیل شدهاست .ازطرفی سرانهی تولید پسماندهای دندان-
پزشکی برای کل زائدات :بالقوهی عفونی ،پسماندهای شیمیایی و دارویی ،پسماندهای شبهخانگی و پسماندهای سمّی بهترتیب برابر ،163/3
 ،0/6 ،11/2 ،159/9و  9/9گرم به ازای هر بیمار در روز تعیین مقدارگردید.

نتیجهگیری:

براساس یافتههای مطالعهی حاضر جهت مدیریت بهینهی زائدات دندانپزشکی برنامههای کاهش زائدات در منبع ،جداسازی،

استفادهی مجدد و بازیافت پسماندهای واحدهای دندانپزشکی و نیز جمعآوری و دفع جداگانهی انواع پسماندهای شبهخانگی ،بالقوهی عفونی،
شیمیایی و دارویی و سمّی مطابق استانداردهای مربوط پیشنهادمیشود.

واژههای کلیدی :مواد زائد دندانپزشکی ،زائدات عفونی ،زائدات شبهخانگی

تغییرات مرتبط با شیوههای زندگی و الگوی مصرف ،به

مقدمه
طی سالهای اخیر ،انواع فعالیتهای انسانی و
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تولید حجم زیادی از انواع مختلف پسماند منجرشدهاست.
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بررسی مدیریت پسماندهای تولیدی در مراکز دندانپزشکی

بدیهیاست که این پسماندها ،تهدیدی جدی برای بقای

دستکشها و ماسکها بوده که درمجموع ،حدود 00

انسان و دیگر موجودات زنده محسوب میشوند .لذا

درصد کل زائدات تولیدی کلینیکهای دندانپزشکی را

مدیریت مواد زائد جامد و مشکالت مرتبط با تولید انواع

بهخود اختصاص میدهند( .)7بهطور واضح ،افزایش در

پسماند به میزان قابل مالحظهای مورد توجه واقع شده و

کمیت این مواد مربوط به آن است که جمعیت بیشتری از

مطالعات متعددی را در این زمینه سبب شدهاست(.)1،2

انسانها از خدمات دندانپزشکی استفاده نموده و دندان-

پزشکی و درمان ،یکی از بخشهایی است که پیشرفت

پزشکی عمومیت بیشتری پیدا میکند .دندانپزشکی ،شامل

قابل مالحظهای در جهان داشتهاست .باوجوداین ،چنین

طیف گستردهای از موادی است که اغلب عفونی بوده و

بهنظرمیرسد که بخشی از پسماندهای تولیدی در

خطر قابل مالحظهای برای سالمت عمومی دارند( .)8با

واحدهای مراقبت پزشکی که تحت عنوان «پسماندهای

فرض اینکه کمیت زائدات خطرناک در مجموعهی مواد

ویژه یا زائدات کلینیکی» نامیدهمیشوند ،بهخصوص در

زائد دندانپزشکی بخش کوچکی را تشکیلدهد ،بازهم

کشورهای در حال توسعه مورد توجه جدی قرارنگرفتهاند

خطر انتقال عفونت و خطر بالقوه برای محیط زیست

(.)3-5

مرتبط با سوء مدیریت زائدات دندانپزشکی وجود دارد
درحال حاضر ،زائدات دندانپزشکی یکی از

(.)0،10

مهمترین انواع پسماندهای تولیدی در مراکز مراقبت از

مواد زائد دندانپزشکی غیر خطرناک عمدتاً

تندرستی محسوبمیشوند Kizlary .و همکاران ()2005

دربرگیرندهی زائدات جامد اداری و زائداتی است که فاقد

زائدات دندانپزشکی را به سه دستهی اصلی شامل

هرگونه خطری برای انسان ،حیوان یا محیط زیست می-

پسماندهای عفونی ،پسماندهای غیرعفونی و شبهخانگی

باشد .این نوع پسماندها میتوانند بازیافت شده و یا اینکه

تقسیم بندی نمودند ( .)6پسماندهای عفونی ،بزرگترین

بهعنوان مواد زائد غیرخطرناک متعارف دفع شوند .زائدات

دسته را تشکیل داده و در برگیرندهی مواد آلوده به خون و

مراکز دندانپزشکی در بخش اداری معموال" مشخصات و

دیگر مایعات عفونی دهان ،اجسام نوک تیز و برنده و

ویژگیهایی مشابه زائدات اداری متعارف داشته و

آمالگام می باشد .زائدات عفونی تحت عنوان پسماندهای

دربرگیرندهی مقادیر متنابهی زائدات قابل بازیافت می-

خطرناک نیز نامگذاری میشوند .مدیریت مطمئن

باشند .دراینخصوص ،اجزای معمول آنها شامل کاغذ،

درخصوص چنین زائداتی جهت ممانعت و بهحداقل

مقوا ،پالستیکها ،چوب ،زائدات غذایی ،شیشه ،فلزات و

رسانیدن چالشها و مخاطرات زیستمحیطی و بهداشت

برخی مواد زائد خطرناک هستند (.)11

عمومی بهویژه در ارتباط با انتقال بیماریهای عفونی نظیر

کلیهی این پسماندها در بیشتر کشورها تحت

ایدز و هپاتیت امری کامال" ضروری است .اجسام نوک

پوشش قوانین و مقررات خاص دفع پسماند

تیز و برنده در برگیرندهی زیرمجموعهی پسماندهای

قراردارند( .)12روش مدیریتی معمول شامل تلنبار نمودن

عفونی بوده و نیازمند حمل و نقل ویژه است .ازآنجاییکه

بخش عمدهی زائدات جامد دندانپزشکی در سایتهای

این زائدات قادر به صدمه و انتقال انواع بیماریها هستند،

دفع خانگی و محلهای دفن بهداشتی بدون هرگونه

لذا نیازمند مدیریت خاص و کارآمد میباشند (.)6

فرایند بازیافت و جداسازی است .از آنجاییکه برخی از

طی دهههای اخیر افزایش قابل توجهی در کمیت

این زائدات ماهیتی مخاطرهآمیز دارند ،این عمل میتواند

مواد زائد دندانپزشکی تولیدی رخ دادهاست .این افزایش،

خطر بالقوهای برای سالمت انسان و محیط زیست

مربوط به افزایش استفاده از پوششهای پالستیکی،

محسوبگردد (.)13
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بذرافشان و همکاران

در ایران تولید مواد زائد پزشکی و دندانپزشکی

مواد و روش ها

طی دهههای اخیر به سرعت افزایش یافته ،اما باوجوداین،

در این مطالعهی توصیفی -مقطعی 123 ،مرکز

به اندازهی کافی به مدیریت این مواد (همانند بسیاری از

دندانپزشکی خصوصی و  36مرکز دولتی در استان

کشورهای درحال توسعهی دیگر) توجه خاصی صورت

سیستان و بلوچستان ازمجموع بیش از  170مرکز فعال

نگرفتهاست .لذا اطالعات کمی در ارتباط با نحوهی

موجود بهصورت ماهیانه طی یک دورهی زمانی یکساله

مدیریت این دسته از پسماندها وجوددارد ( .)11-17این

ازنظر نحوهی مدیریت پسماندهای دندانپزشکی مورد

نوع پسماندها حاصل درمان ،تشخیص یا ایمنسازی

بررسی قرارگرفتند .در واقع انجام آنالیز فیزیکی زباله به-

انسانها و یا حیوانات در مراکز مراقبت از تندرستی،

صورت یکبار در ماه و برای مدت زمان یک سال (هر

دامپزشکی و مراکز تحقیقاتی مرتبط ،مراکز دندانپزشکی،

فصل  3نمونه در هر مرکز دندانپزشکی) در پایان شیفت

دانشکدههای دندانپزشکی و آزمایشگاههای تشخیص

کاری درکلیهی مراکز دندانپزشکی مورد مطالعه قرارگرفت.

طبی است.

خاطر نشان میشود تعداد واحدهای مورد بررسی در

استان سیستان و بلوچستان ،بهعنوان بزرگترین

مطالعهی حاضر ،واحدهایی بودهاند که از مجموع

استان کشور در جنوب شرقی ایران با مساحتی در حدود

واحدهای موجود در استان حاضر به همکاری در این

 181785کیلومتر مربع و جمعیتی معادل 2200076

پژوهش شدهبودند .گفتنیاست نمونههای برداشتی در

نفر(براساس سرشماری سال  )1385قرار دارد .این استان

پایان ساعت کاری هر مطب به مکانی مناسب جهت آنالیز

طی دهههای اخیر ،شاهد افزایش سریع جمعیت ،افزایش

منتقلمیشدند .براساس رهنمودهای سازمان بهداشت

تعداد مراکز مراقبت از تندرستی ،افزایش کمیت انواع

جهانی جهت ارزیابی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در

پسماندهای شهری و بیمارستانی و در نتیجه انواع

کشورهای در حال توسعه ( )18یک فرم اطالعاتی تهیه و

مخاطرات بهداشتی و زیستمحیطی ناشی از آن بوده

در بازدید از هر واحد دندانپزشکی تکمیلگردید.

است ( .)15یکی از اساسیترین پیشنیازهای الزم جهت

در تمامی مراکز دندانپزشکی زائدات تولیدی با

طراحی و اجرای یک برنامهی صحیح مدیریت زائدات

درنظرگرفتن اصول بهداشتی و حفاظتی توسط تیم

مراکز مراقبت از تندرستی(بیمارستانها ،آزمایشگاههای

تحقیقاتی آموزشدیده جداسازی ،طبقه بندی و بهطور

تشخیص طبی ،واحدهای دندانپزشکی و غیره) ،آگاهی از

دقیق توزین شدند .در این بررسی ،پسماندهای دندان-

مقادیر کمی و کیفی پسماندهای تولیدی مربوط در هر

پزشکی در چهار دسته شامل )1 :مواد زائد شبهخانگی)2 ،

شهر میباشد و در این ارتباط ،مطالعاتی در برخی از استان

مواد زائد بالقوهی عفونی )3 ،مواد زائد شیمیایی و دارویی

های کشور انجامگرفته که میتوان به بررسی مدیریت

و  )1مواد زائد سمی تقسیمبندی شدند .بهمنظور تعیین

پسماندهای دندانپزشکی در همدان و بندر عباس اشاره-

کمیت پسماند تولیدی (کیلوگرم در روز) و نرخ تولید

کرد( .)17با توجه به این مهم ،مطالعه و بررسی روند

پسماند(گرم به ازای هر بیمار در روز) ،تمامی پسماندهای

مدیریت پسماندهای دندانپزشکی یکی از ضرورتهای

تولیدی بهصورت جداگانه و با استفاده از ترازو با دقت

نظام سالمت محسوب میشود .لذا پژوهش حاضر ،با

 0/1گرم ماهیانه دو مرتبه توزین شدند .در پایان دادههای

هدف تبیین کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی در مراکز

حاصل با استفاده از نرمافزار اکسل و شاخصهای آمار

دندانپزشکی استان سیستان و بلوچستان و ارائهی

توصیفی (میانگین) ازطریق نرمافزار spssتجزیه و

راهکارهای مداخلهای در واحدهای مذکور انجام پذیرفت.

تحلیلگردیدند.
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بررسی مدیریت پسماندهای تولیدی در مراکز دندانپزشکی

 103/5گرم به ازای هر بیمار در روز در شهرستان نیکش-

یافتهها
در نمودارهای 1الی  ،3میانگین تولید انواع
پسماندهای تولیدی در  150مرکز دندانپزشکی در  7شهر

هر که کوچکترین شهر استان سیستان و بلوچستان است،
مشاهده گردید.

استان سیستان و بلوچستان ارائه شدهاست .مطابق نمودار

براساس نمودار شمارهی  ،2حداکثر و حداقل

شمارهی  ،1حداکثر میزان تولید کل پسماندهای دندان-

میزان تولید پسماندهای نوع عفونی و بالقوهی عفونی

پزشکی معادل  131/8کیلوگرم در روز مربوط به شهر

شبهخانگی مراکز دندانپزشکی ( 131/8و  171/8کیلوگرم

زاهدان بوده و حداقل آن مربوط به شهرستان نیکشهر و

در روز) در فصول پاییز و زمستان مشاهدهشد .ازطرفی

معادل  2/0کیلوگرم در روز میباشد .از طرفی براساس

میانگین نرخ تولید پسماندهای دندان پزشکی عفونی و

دادههای مطالعه حاضر ،میانگین نرخ تولید کل پسماندهای

بالقوهی عفونی در گسترهی  120/6 -170/1گرم به ازای

دندانپزشکی در  150مرکز دندانپزشکی در گسترهی

هر بیمار در روز ،با میانگین  153/3گرم به ازای هر بیمار

 103/5 -157/5گرم به ازای هر نفر در روز ،با میانگین

در روز تعیین مقدار شد .حداکثر نرخ تولید معادل 170/1

وزنی  160/0گرم به ازای هر نفر در روز بود .حداکثر نرخ

گرم به ازای هر بیمار در روز در شهر نیکشهر مشاهده

تولید پسماندهای دندانپزشکی در مطالعهی حاضر معادل

شد .عالوه بر این کمترین نرخ تولید ( 120/6گرم به ازای

جدول  :1نحوه مدیریت پسماندهای مراکز دندان پزشکی مورد مطالعه
عنوان مدیریت
برنامه کاهش زائدات
برنامه تفکیک زائدات
برنامه بازیافت زائدات

زاهدان

زابل

بلی %7/6

بلی %8/3

خیر %29/4

خیر %29/7

بلی %31/6

بلی %31/6

خیر %62/4

خیر %62/4

بلی %9/4
خیر %28/6

بلی %91

بلی %33/3

خیر%81

خیر %911

خیر %911

خیر %911

خیر %911

خیر %911

بلی %46/9

بلی%81

بلی%41

خیر %91

خیر %61

بلی %911

خیر %911

بلی%81

بلی%61

خیر %91

خیر %41

بلی %911

بلی %911

برنامه های آموزشی جهت شاغلین
واحدهای دندان پزشکی

خیر %98

خیر %83/8

بلی %91/8

بلی %46/9

خیر %72/9

خیر %83/8

بلی %26/8

بلی %29/3

خیر %9/4

خیر %7/7

جمع آوری روزانه مواد زائد
دندان پزشکی
وجود حشرات در محل ایستگاه
موقت ذخیره زائدات

بلی %911

بلی %911

وجود جانوران موذی در محل

بلی %6/6

بلی %7/7

ایستگاه موقت ذخیره زائدات

خیر %23/4

خیر %29/3

بازیافت آمالگام

خیر %911

خیر %911

وجود و استفاده از سفتی باکس

پزشکی
بررسی وضعیت سالمت کارگران
استفاده کارگران از وسایل حفاظتی

بلی %911
خیر %911

خیر %911

خیر %911

خیر %911

خیر %911

خیر %911

خیر %911

خیر %911

بلی %96/4
خیر %73/6

زائدات دندان پزشکی

بلی %31/6

بلی %46/9

خیر %62/4

خیر %83/8

بلی%91
خیر %81
بلی %911

خیر %911
خیر %911
بلی%91

بلی %33/3

خیر %81

خیر %66/7

بلی %63/2

بلی %69/6

بلی%61

خیر %36/9

خیر %38/4
بلی %62/9

بلی%61

بلی%81

خیر %31/8

خیر %41

خیر %91
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بلی %33/3
خیر %66/7
خیر %911

خیر %41

بلی %911

بلی %911

بلی %911

بلی %911

بلی %46/9

ضدعفونی مخازن ذخیره سازی

خیر %911

خیر %911

بلی %911

خیر %84/8
خیر %911

خیر %911

بلی %911

بلی%41

بلی %2/7

ذخیره سازی زائدات دندان

بلی %911

خیر %61

خیر %21/3

استفاده از ظروف رنگی ویژه جهت

خیر %911

خیر %911

خیر %911

خیر %911

خیر %66/7

بلی%78

تسهیالت ذخیره سازی موقت

خاش

ایرانشهر

سراوان

نیکشهر

خیر %911

بلی %33/3
خیر %66/7
بلی %911

بلی %911
خیر %911

بلی %911

بلی %911
بلی %911

میانگین

چابهار
بلی %7/9

بلی %3/3

خیر %29/2

خیر %26/7

بلی %49/7

بلی %36/6

خیر %88/3

خیر %63/4

بلی%98

بلی %3/8

خیر %78

خیر %26/9

بلی %88/3

بلی %87/9

خیر %49/7

خیر %49/2

بلی%81

بلی %36/7

خیر %81

خیر %63/3

بلی %911
بلی %911

بلی %28/4
خیر %9/6
بلی %911

بلی %66/7

بلی %99/6

خیر %33/3

خیر %88/4

خیر %911

خیر %911

بلی%98

بلی %38/7

خیر %78

خیر %69/3

بلی %96/7

بلی %6/6

خیر %83/3

خیر %23/4

بلی %66/7

بلی %86/7

خیر %33/3

خیر %43/3

بلی%98

بلی %42/9

خیر %78

خیر %81/2

بلی %83/3

بلی %84/6

خیر %96/7

خیر %98/4
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شد .عالوه براین ،میانگین نرخ تولید پسماندهای دندان-

هر بیمار در روز) در شهر زاهدان مشاهدهگردید.
همانطور که در نمودار شمارهی  3نشان دادهشده،

پزشکی نوع شبهخانگی در  150مرکز مورد بررسی در

میانگین سالیانهی تولید پسماندهای دندانپزشکی نوع

گسترهی  3/6 -31/2گرم به ازای هر بیمار در روز تعیین

شبهخانگی برای شهر زاهدان بهمیزان  20/2کیلوگرم در

مقدارشد .درحالیکه ،میانگین نرخ تولید معادل  8/6گرم

روز بسیار بیشتر از سایر شهرستانهای مورد مطالعه می-

به ازای هر بیمار در روز بود .حداکثر نرخ تولید معادل

باشد که این امر ناشی از جمعیت باالتر مراحعهکننده به

 31/2گرم به ازای هر بیمار در روز در شهر زاهدان ،مرکز

مراکز دندانپزشکی است .ازطرفی حداکثر و حداقل میزان

استان سیستان و بلوچستان تعیینشد .همچنین حداقل نرخ

تولید پسماندهای دندانپزشکی نوع شبهخانگی ( 23/6و

تولید معادل  3/6گرم به ازای هر بیمار در روز در شهر

 21/5کیلوگرم در روز) در فصل تابستان و پاییز تعیین

ایرانشهر مشاهدهگردید.
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نمودار  :1میانگین تولید مواد زائد دندان پزشکی(کل پسماندها) در شهرهای مختلفمورد مطالعه
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نمودار  :2میانگین تولید پسماندهای دندان پزشکی(پسماندهای عفونی و بالقوه عفونی) در شهرهای مختلف مورد مطالعه
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بررسی مدیریت پسماندهای تولیدی در مراکز دندانپزشکی

براساس میانگین سالیانه بیشترین میزان تولید

پزشکان وقت و امکانات بیشتری را برای مراجعهکنندگان

پسماندهای دارویی معادل  7/7کیلوگرم در روز مربوط به

مصرفکرده که این امر ،به تولید بیشتر پسماند منجر شده-

شهرستان زاهدان و حداقل میزان پسماندهای دارویی

است .مطابق یافتههای حاضر ،حداقل نرخ تولید

تولیدی مربوط به شهرستان نیکشهر میباشد .ازطرفی

پسماند( 157/5گرم به ازای هر بیمار در روز) در شهر

حداکثر و حداقل نرخ تولید پسماندهای شیمیایی و

سراوان مشاهدهگردید .حداکثر و حداقل نرخ تولید کل

دارویی (  17/1و  0/2کیلوگرم در روز) در فصول تابستان

پسماندهای دندانپزشکی ( 207/5و  165/8کیلوگرم در

و زمستان تعیین مقدارشد .میانگین نرخ تولید پسماندهای

روز) در فصل بهار و زمستان مشاهده شد.

شیمیایی و دارویی در مراکز دندانپزشکی مورد بررسی در

عالوه براین ،براساس دادههای ارائهشده در نمودار

محدودهی  8/7 – 13/5گرم با مقدار میانگین  11/2گرم به

 ،1نرخ تولید کل پسماندهای دندانپزشکی در فصلهای

ازای هر بیمار در روز تعیین شد .حداکثر نرخ تولید (13/5

بهار و پاییز از سایر فصلها بیشتر بود .بهنظرمیرسد

گرم به ازای هر بیمار در روز) در شهر سراوان و حداقل

تعطیالت عید نوروز در ابتدای فصل بهار همراه با مصرف

نرخ تولید پسماندهای شیمیایی و دارویی ( 8/7گرم به

باالی شیرینی و تنقالت در این دورهی زمانی(حدود 2 -3

ازای هر بیمار در روز) در شهر نیکشهر مشاهدهگردید.

هفته) سبب افزایش فساد دندانها و درنتیجه مراجعهی آنها

همچنین در نمودارشمارهی  ،1میانگین تولید و

به دندانپزشکان و متعاقب آن افزایش کمیت پسماند

ترکیب انواع پسماندهای دندانپزشکی تولیدی در

تولیدی میشود .همچنین افزایش پسماند دندانپزشکی

واحدهای مورد مطالعه در استان سیستان و بلوچستان

تولیدی در فصل پاییز ،میتواند با مراجعات متعدد دانش-

آوردهشدهاست .بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،بیشترین

آموزان پایهی اول با توجه به الزام آنها در ارائهی تائیدیهی

سهم پسماندهای تولیدی مربوط به انواع عفونی و بالقوهی

دندانپزشک جهت ثبت نام در مدارس مرتبط باشد.

عفونی بهمیزان  80/3درصد میباشد .در جدول شمارهی

مطابق آنچه در نمودارهای  2و  3نشان دادهشده،

 ،1نحوهی مدیریت پسماندهای مراکز دندانپزشکی مورد

بیشترین میزان تولید انواع پسماندهای دندانپزشکی شامل

مطالعه در استان سیستان و بلوچستان ارائه شده است.

عفونی و بالقوهی عفونی ،شبهخانگی ،شیمیایی و دارویی
و سمی مربوط به شهر زاهدان ،مرکز استان سیستان و
بلوچستان میباشد که بیشترین مراجعهکننده و نیز تعداد

بحث
همانطور که پیش از این اشارهشد میزان کل

مطبهای دندان پزشکی را به خود اختصاص دادهاست.

پسماندهای دندانپزشکی تولیدی در استان سیستان و

میانگین کمیت اجزای پسماندهای دندانپزشکی

بلوچستان ،معادل  207/5کیلوگرم در روز میباشد که

تولیدی در واحدهای مورد مطالعه در استان سیستان و

اگرچه در مقایسه با پسماندهای شهری تولیدی بسیار

بلوچستان در نمودار  1ارائه شدهاست .بر اساس داده های

کمتر است ،اما باتوجه به مشخصات منحصر به فرد و

حاضر 80/3 ،درصد کل پسماندهای تولیدی را

پتانسیل باالی خطرزایی ،مدیریت صحیح و اصولی را می-

پسماندهای بالقوهی عفونی %11/7 ،شبهخانگی%6/3 ،

طلبد.

شیمیایی و دارویی و  %1/7را پسماندهای سمی تشکیل
باتوجه به اظهارنظر برخی از دندانپزشکان و

می دهند .در مطالعهای مشابه در یونان %01/7 ،وزن مواد

مراجعان بهنظرمیرسد بهدلیل جمعیت پایین و نیز پایین-

زائد دندانپزشکی را انواع عفونی و بالقوهی عفونی%2 ،

بودن دفعات مراجعه به دندانپزشکان در این شهر ،دندان-

زائدات غیر عفونی و  %3/3را پسماندهای شبهخانگی
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نمودار  :3میانگین تولید پسماندهای دندان پزشکی(شبه خانگی) در شهرهای مختلف مورد مطالعه
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نمودار  :4میانگین تولید انواع پسماندهای دندانپزشکی در واحدهای دندان پزشکی مورد مطالعه

تشکیل دادهبودند( .)6درمقابل در مطالعهای دیگر در

مطبهای دندانپزشکی در همدان گزارشنمودند که

یونان Komilis ،و همکارانش گزارشنمودند که بهترتیب

 %7/26 ،%21/1 ،%71/15و  %18کل پسماندهای دندان

 %26 ،%71و کمتر از  %0/5کل مواد زائد دندانپزشکی

پزشکی بهترتیب از نوع شبهخانگی ،بالقوهی عفونی،

تولیدی در البراتورهای دندانپزشکی از نوع شبهخانگی،

شیمیایی و دارویی و سمی میباشد ( .)17در مطالعهای

عفونی و بالقوهی عفونی و غیر عفونی میباشد (.)10

دیگر که توسط  Kontogianniو همکارانش انجامگرفت،

عالوه براین ،نبیزاده و همکاران در مطالعهای بر روی

 %81/6کل پسماندهای دندانپزشکی تولیدی را نوع شبه-
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بررسی مدیریت پسماندهای تولیدی در مراکز دندانپزشکی

خانگی تشکیل دادهبود .در برزیل ،پسماندهای عفونی و

نفر در روز گزارششدهاست ( .)6از مقایسهی این دادهها

بالقوهی عفونی ،غیر عفونی و شبهخانگی بهترتیب

مشخصمیشود که نرخ تولید پسماندهای دندانپزشکی

 18/21،1/3و  27/6درصد کل پسماندهای دندانپزشکی

در ایران نسبتاً پایین است.

را تشکیل داده بودند ( .)20عالوه بر این براساس مطالعه-

یکی از اجزای کلیدی یک برنامهی شناسایی مواد

ای که جنیدی و همکاران بر روی  23مطب دندانپزشکی

زائد ،تعیین ترکیب زائدات تولیدی می باشد .درک کامل

در شهر همدان انجامیافت ،سهم تولید پسماندهای شبه-

محتوای مواد زائد ،به ویژه محتویات بخش عمومی (غیر

خانگی ،بالقوهی عفونی ،شیمیایی ـ دارویی و سمی به-

عفونی) زائدات است که این امر در توسعهی واقعبینانهی

ترتیب  7/33 ،13/85 ،18/15و  0/37درصد تعیین شد

برنامهها دربه حداقل رسانیدن تولید و بازیافت پسماندها

(.)21

از اهمیت قابل مالحظهای برخوردار است (.)23،22
همانطور که ذکرشد درصد پسماندهای عفونی و

یافتههای مطالعهی حاضر نشانداد که دستکش-

بالقوهی عفونی در پسماندهای دندانپزشکی این استان و

های الستیکی ،کاغذ (از جمله پوششهای حفاظتی،

بهطور کلی درکشور ،نسبتا باالتر از سایر مطالعات است

حولهی کاغذی ،دستمال کاغذی ،جعبهی دستمال کاغذی،

که در اینباره میتوان دالیل احتمالی نظیر میزان آگاهی،

کاغذهای بخش اداری) ،پوششهای پالستیکی (و سرنگ-

نگرش و عملکرد پرسنل و مراجعهکنندگان به مراکز

های پالستیکی) و ماسک سهم بیشتری از پسماندهای

دندانپزشکی درخصوص مخاطرات بهداشتی پسماندهای

دندانپزشکی را به خود اختصاص دادهاند .اساساً ترکیب

دندانپزشکی و عدم آموزش کافی در خصوص نحوهی

مواد زائد به میزان قابل مالحظهای از یک مرکز دندان-

مدیریت این نوع از پسماندها (نظیر آلودهسازی بیمورد

پزشکی به مرکز دیگر میتواند متفاوت باشد .این

پسماندهای غیر عفونی ازطریق مخلوط نمودن آنها با

نوسانات ،ممکناست به فاکتورهایی نظیر فعالیتهای

پسماندهای عفونی) را موثر دانست .هر چندکه این مهم

تخصصی ارائه شده ،وضعیت اقتصادی و ویژگیهای

نیازمند مطالعات گستردهتری میباشد.

فرهنگی بیماران ،نوع سیستم مدیریت پسماند و وسعت

همچنین براساس نتایج مطالعهی حاضر ،نرخ تولید
پسماندهای دندانپزشکی برای کل پسماندها ،شبهخانگی،

استفاده از وسایل قابل استفادهی مجدد و غیره بستگی
داشته باشد (.)16

بالقوهی عفونی ،شیمیایی و دارویی و سمی بهترتیب برابر

همچنین براساس نتایج مطالعهی حاضر ،دستکش-

 12/3 ،156/1 ،22/7 ،101/5و  3/1کیلوگرم در روز

ها بیشترین سهم (حدود  %31وزنی) را در مجموعهی

تعیینمقدارگردید .نتایج بررسی حاضر نشانداد که نرخ

مواد زائد جامد دندانپزشکی به خود اختصاصدادند.

تولید پسماندهای دندانپزشکی برای کل زائدات ،بالقوهی

 Ozbekو  Saminگزارش کردهاند که دستکشهای

عفونی ،پسماندهای شیمیایی و دارویی ،پسماندهای شبه-

الستیکی مهمترین جزء مواد زائد جامد دندانپزشکی

خانگی و پسماندهای سمی بهترتیب برابر ،153/3 ،160/0

تولیدی در یک دانشکدهی دندانپزشکی در ترکیه (در

 ،8/6 ،11/2و  3/3گرم به ازای هر بیمار در روز می باشد.

حدود  ٪35وزنی) را تشکیل میدهند ( .)13همچنین نبی-

در مطالعهای مشابه در همدان میانگین تولید پسماند در

زاده و همکارانش گزارشکردهاند که دستکشهای

واحدهای دندانپزشکی عمومی و تخصصی بهترتیب

الستیکی  11/12درصد وزنی پسماندهای واحدهای

 18/72و  65/87گرم در روز گزارش شدهاست ( )17و

دندانپزشکی را به خود اختصاص میدهند (.)17

حالآنکه در یونان این مقدار معادل  513گرم به ازای هر
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فعالیتهای مرتبط با مدیریت مواد زائد دندان-
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بذرافشان و همکاران

پزشکی در جدول  1ارائه شده است .به نظر میرسد که

یک بخش مهم و حائز اهمیت در مجموعهی پسماندهای

در واحدهای دندانپزشکی مورد بررسی در مطالعهی

دندانپزشکی ،ذرات آمالگام است که خطر قابل مالحظه

حاضر درخصوص کاهش تولید( ،)%3/3جداسازی

ای برای سالمت انسان محسوب میشوند .لذا بازیافت

پسماندها (  )%36/6و بازیافت زائدات(  )%3/8فعالیتهای

این ذرات ازنظر اقتصادی و زیستمحیطی اهمیت فراوانی

موثر اندکی انجام پذیرفتهاست .همچنین نتایج این مطالعه

دارد ( .)21همانطور که در جدول  1ارائهشده ،در هیچ

نشانداد که برنامههای آموزشی مرتبط با مدیریت مواد

کدام از واحدهای دندانپزشکی مورد مطالعه ،برنامهی

زائد دندانپزشکی تنها در  %57/1واحدهای دندانپزشکی

بازیافت آمالگام وجود نداشت .فقدان برنامهی بازیافت

اعمال میشود .عالوه بر این ،همانگونه که پیش از این

آمالگام میتواند زمینهساز بروز مسائل و مشکالت زیست-

اشارهشد 02/0 ،درصد زائدات دندانپزشکی از اجزای

محیطی متعددی باشد .بنابراین این موضوع میبایستی

بالقوهی عفونی( )%80/3و پسماندهای شبهخانگی()%11/7

توسط تمامی دندان پزشکان مد نظر قرارگیرد.

تشکیل شده است .از اینرو ،ممانعت از اختالط اجزای

 %81/6کارکنان درگیر با مواد زائد دندانپزشکی

مختلف پسماندهای دندانپزشکی ،نقش قابل مالحظهای

در مطالعهی حاضر از تجهیزات حفاظتی نظیر ماسک و

را در مدیریت این زائدات ایفا مینماید .در نتیجه ،آموزش

دستکش استفادهمینمودند .براساس مطالعهای که در

کاربردی دندانپزشکان جهت ارتقای دانش آنها پیرامون

استانبول انجامگرفت  %77بیمارستانها از وسایل حفاظت

مدیریت مواد زائد دندانپزشکی تا حد امکان میبایستی

فردی برای پرسنل درگیر در امر جمعآوری پسماند

مد نظر قرارگیرد .به عبارت دیگر ،بهمنظور مدیریت بهینه-

استفادهمینمودند ( .)25یکی از وظایف مهم در سیستم

ی پسماندهای دندانپزشکی میبایستی برنامههای کاهش

مدیریت مواد زائد جامد ،پایش سالمت تمامی افراد در

تولید زباله ،جداسازی و بازیافت و استفادهی مجدد را تا

معرض تماس با زائدات جامد است .این امر بهمنظور

حد امکان اجرا نمود .برنامهی کاهش تولید پسماند از

بهرهبرداری کارآمد سیستم مدیریت مواد زائد جامد

طریق استفاده از مواد و محصوالت با پتانسیل خطرزایی

ضروری است .در مطالعهی حاضر تنها در  10/1درصد

کمتر و با بستهبندی کوچکتر قابل دستیابی است.

واحدهای دندانپزشکی وضعیت سالمت کارکنان به-

در مطالعهی حاضر ،تنها  %38/7دندانپزشکان از

صورت هرششماه ،یکمرتبه پایش میشد .با توجه به

ظروف مخصوص( )Safety boxجهت نگهداری و دفع

ریسک باالی تماس با مواد زائد جامد ،پایش منظم

اجسام نوک تیز و برنده استفاده میکردند .یافتههای مشابه

سالمت تمامی کارکنان ضروری بوده و بایستی توسط

( 10درصد) توسط نبیزاده و همکارانش گزارششده-

مدیران و قانونگذاران مورد توجه قرارگیرد.

است( .)17شناختهشدهترین مسیر انتقال عفونتها از مواد
زائد مراقبت از تندرستی ،آسیبهای ناشی از اجسام تیز و

تقدیر و تشکر

برنده( نظیر سر سوزن و  )...آلوده به خون و بزاق است

نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از حمایت

( .)18این امر ،خود دلیلی است بر اینکه نبایستی اجسام

مالی ادارهی کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و

تیز و برنده در پوششهای پالستیکی یا نایلونهای

بلوچستان و معاونت محترم تحقیقات و فنآوری دانشگاه

پالستیکی قرار داده شوند.

علوم پزشکی زاهدان (بهشماره قرارداد/03/076 :ص) و

مجموع فعالیتهای صورتگرفته بر روی دندان با
تولید مخلوطی متنوع از زائدات مایع و جامد همراه است.

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مرکز تحقیقات ارتقای سالمت دانشگاه جهت انجام این
تحقیق تشکر و قدردانی نمایند.
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بررسی مدیریت پسماندهای تولیدی در مراکز دندانپزشکی
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Introduction: At present time, dental solid waste management
continues to be a major challenge, particularly in most healthcare
facilities of the developing world such as Iran. In this country, few
studies have been conducted on dental solid waste management
and its composition. In this study, hazardous status of dental
solid waste, which has a significant role in cross-infection chain,
was studied.
Materials & methods: This work is a descriptive and cross
sectional study which was performed during 2013-2014. For this
research, 159 publicand private dental centers in Sistan and
Baluchestan province were selected and both the composition
and generation rate of dental solid waste were measured. Dental
solid wastes were categorized to four main categories including
domestic
type,
potentially
infectious,
chemical
and
pharmaceutical and toxic wastes and, finally, they were analysed.
Results: The results showed that the percent of potentially
infectious, domestic type, chemical and pharmaceutical and toxic
wastes were 80.3, 11.7, 6.3 and 1.7%, respectively. Also, the
results indicated that the dental solid waste generation rate for
total waste, potentially infectious, chemical and pharmaceutical
waste, domestic type and toxic waste was 169.9, 153.3, 11.2,8.6
and 3.3 g per patient per day (g/p.d), respectively. Additionally,
the generation rate of dental solid waste for total waste, domestic
type, potentially infectious, chemical and pharmaceutical and
toxic waste was 194.5, 22.6, 156.1, 12.3 and 3.4 kg/day,
respectively.
Discussion: For the best management of dental solid waste, it is
suggested that source reduction, separation, reuse and recycling
programs be implemented and each section of dental waste be
collected and disposed separately, in agreement with related
standards.
Key words: Dental solid waste, Infectious waste, Non-infectious
waste
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